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Delight Moscow 6 D 3 N 

จตุัรัสแดง – พระราชวงัเครมลิน - ตลาดอิสมายลอฟก้ี  

สวนสาธารณะ Zaryadye Park – ถนนอารบัท 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ  

22.00 น.    คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวก 

วนัที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.50 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทาง สู่จุด

ชมวิวเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรือ

อีกช่ือคือ เลนินฮิลส์ เน่ืองจากเป็นทาํเลท่ีมองเห็นทศันียภาพของเมืองได้

ชดัเจนและเป็นมุมท่ีเลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเป็นท่ีตั้งของบา้นพกั

ส่วนตวั ปัจจุบนันอกจากจะเปิดรับนักท่องเท่ียวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกบัเล

นินใน อดีตแลว้ ยงัเป็นท่ีนิยมในการใชเ้ป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยม

ของชาวรัสเซียอีกดว้ย 

        เยน็ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกนั 
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วนัที่สาม จตุัรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ออกเดินทางสู่ จตุัรัสแดง (Red Square) จตุัรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสร้างดว้ยการนาํหินแกรนิตและ

หินอ่อนจาํนวนนับลา้นช้ินตอกฝังลงบนพ้ืนทัว่จตุัรัสท่ีมีความกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทาํให้

กลายเป็นจตุัรัสโมเสกท่ียิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยข์องรัสเซีย โดยรอบจตุัรัสแดงจะ

ลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีสาํคญัหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวเิออร์ (Savior Tower) ท่ีตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกา

ยา ถา้แหงนหนา้ข้ึนไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดว้่าออกแบบดว้ยศิลปะแบบโกธิก ประดบัดว้ยดาวแดง 5 

แฉกซ่ึงเป็นทบัทิมนํ้ าหนักถึง 20 ตนั มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) ก็ถือว่ายงัไปไม่ถึง น่ีคือ

ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บการยอมรับว่ายิง่ใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียในยคุศตวรรษท่ี 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างข้ึนอย่าง

สวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดท่ีสูงลดหลัน่กันไป อิสระชอ้ปป้ิงท่ี 

ห้างสรรพสินค้ากุม ท่ีอยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ

รัสเซียซ่ึงเปิดใหบ้ริการเม่ือปี 1895 ตวัอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และร้านคา้จาํนวน

กว่า 200 ร้าน อดัแน่นไปดว้ยสินคา้มากมายโดยเฉพาะแบรนดเ์นมช่ือดงัระดบัโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

อิสระเดินเล่นบริเวณสวน Zaryadye Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงมอสโก และอยู่ติดกับ

จตุัรัสแดง สวนสาธารณะแห่งน้ีแมจ้ะเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปเม่ือเดือนกนัยายน 2017 ท่ี

ผา่นมาน้ีเอง แต่ความน่าสนใจก็ไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าไฮไลทอ่ื์นๆ เลย ดว้ยพ้ืนท่ีกวา้งถึง 78,000 ตารางเมตรท่ี

ออกแบบและจดัตกแต่งอย่างดีดว้ยการจดัธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบต่างๆ  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยงัมี

โรงละครทรงคร่ึงวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสิร์ตฮอลล์ และท่ีพลาดไม่ไดก้็คือ “สะพานลอยฟ้า” (Floating 

Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตวั V ท่ีสร้างยื่นข้ึนไปเหนือแม่นํ้ า สร้างข้ึนจากคอนกรีตและไมแ้ต่สามารถ

รองรับนํ้ าหนกัไดม้ากถึง 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่นํ้ าอีกแห่งหน่ึงเลย  

เยน็  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกนั  

วนัที่ส่ี  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอสิมายลอฟสกี ้– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – โบสถ์อัสสัมชัญ - 

ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆงัพระเจ้าซาร์  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จุดหมายแรกของวนัน้ีคือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก  (Moscow Metro) แมจ้ะเหมือนไม่ใช่สถานท่ี

ท่องเท่ียว แต่เม่ือมาก็ตอ้งมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนัง่ดูซกัคร้ัง แต่ก่อนเคยเป็นสถานท่ี

หลบภยัจากกองกาํลงัทหารนาซีในช่วงสงครามคร้ังท่ี 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใตดิ้น
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ทัว่มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นดว้ย

การตกแต่งในสไตลบ์ารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่ทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคาร

โคง้สวยงามท่ีอลงัการยิง่ใหญ่ดว้ยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน 

งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม แลว้ไปเดินเท่ียวชม ตลาดอิสมายลอฟสกี้ (Izmailovsky 

Market) ซ่ึงเป็นตลาดหน่ึงในมอสโกท่ีพ่อคา้แม่คา้พดูภาษาไทยได ้สินคา้ส่วนใหญ่ในตลาดอิสมายลอฟสก้ี

จะเป็นแนวพ้ืนเมืองทอ้งถ่ิน มีเส้ือผา้ เคร่ืองกนัหนาว กระเป๋า หมวก และสินคา้ท่ีระลึกสุดฮิตอย่าง ตุ๊กตาแม่

ลกูดก หรือ มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรัสเซีย  

                  

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เขา้ชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไดช่ื้อว่าเป็นสญัลกัษณ์และเป็นหนา้เป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัของพระ

เจา้อีวานท่ี 3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด พระราชวงัเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืน

อายมุายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยคุของรัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนหอ้งใช้ 

เจา้อีวานท่ี 3 ยิง่ใหญ่และสวยงามอย่างท่ีสุด พระราชวงัเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและยืน

อายมุายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยคุของรัสเซีย ภายในพระราชวงันอกเหนือจากจาํนวนห้องใช้

สอยถึง 700 หอ้ง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการท่ีมีความยาวประมาณ 2,235 เมตร สาํหรับสงัเกตการณ์ 

  ภายหลงัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นท่ีทาํการของรัฐบาล และส่วนหน่ึงเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้คนทัว่ไปเขา้ชม

ได ้ท่ีบริเวณดา้นนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ท่ีไดรั้บ

การบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึง

สร้างข้ึนในปี 1586 เพ่ือข่มขวญัศตัรูและเพ่ือใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกสมช่ือ ดา้นนอกมีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 120 เซนติเมตร 

ตวัปืนยาว 5.34 เมตร มีนํ้ าหนักรวมถึง 40 ตัน และยงัมีระฆงัท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกช่ือว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจา้อี

วานท่ีสูง 81 เมตร ระฆงัใบน้ีจึงถกูสร้างใหมี้ขนาดใหญ่มาก นํ้ าหนกัรวมมากถึง 200 ตนั แต่ท่ีเห็นมุมหน่ึงมี

ช้ินส่วนของระฆงัแตกออกมา ซ่ึงก็มีนํ้ าหนกัมากถึง 11.5 ตนั ภายในบริเวณพระราชวงัเครมลินเราจะไดเ้ห็น 

โบสถ์อสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถเ์ก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิ ดว้ยการเป็นสถานท่ีจดัพิธีราชาภิเษก
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ของกษตัริยข์องรัสเซียทุกพระองค ์ตวัอาคารโบสถมี์ 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นใน ยิ่งดา้น

ในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ดว้ย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดท่ีจะเขา้ชม 

พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี หน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของมอสโคว ์ท่ีเก็บรวบรวมสมบติัล ํ้าค่าต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นอญัมณี เคร่ืองประดบั อาวุธ และงานศิลปะชั้นนาํมากมาย   

เยน็  รับปรทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Izmailovo Delta Hotel หรือระดับเดียวกนั  

วนัที่ห้า มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ – ถนนอารบัท  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านถ่ายภาพ มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสร้างข้ึนโดย “พระเจา้ซาร์อ

เล็กซานเดอร์ท่ี 1” ในปี 1839 และก็ดาํเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปี

สวยงามอลงัการตั้งแต่แรกเห็น ตวัอาคารสีขาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอด

โดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากท่ี

รัสเซียรอดพน้จากสงครามนโปเลียนแห่งฝร่ังเศสมาได ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินเท่ียวชม ถนนอารบัท ยา่นถนนคนเดินท่ีจะมากมายไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร ในย่านน้ีเราจะได้

เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายใหช้มและเลือกซ้ือ และของท่ีระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเ้ช่นกนั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมอสโก 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัที่หก ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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เด็ก (อายไุม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 6,000 บาท 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

✓ ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณกีรุ๊ปเหมาหรือตดักรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่าน า้หนักของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กโิลกรัมต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั 

วนัเดินทาง   ราคา 

พฤษภาคม 

7-12 / 8-13 / 15-20 / 18-23  

 22-27 พ.ค. 62 
31,900 

29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 29,900 

มถุินายน 4-9 / 7-12 / 12-17 / 18-23 / 21-26 มิ.ย. 62 29,900 

กนัยายน 3-8 / 18-23 / 24-29 / 25-30 ก.ย. 62 

32,900 
ตุลาคม 10-15 / 18-23 ต.ค. 62 

พฤศจกิายน 6-11 พ.ย. 62 

ธันวาคม 4-9 ธ.ค. 62 
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✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วนั (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป) 

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต า่ 100 บาท / วนั / คน  

 เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สาํหรับการจอง กรุณาชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

2. ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลกิและคนืค่าทัวร์ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5.ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัจะ

ถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

 

 
  


